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هقذهِ:

يىي اص فبوتَسّبي اكلي دس تَػؼِ فضبي ػجض ،اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ آثي هَجَد دس وـَس هي ثبؿذ دس حبل حبضش
ؿْشّبي ٍالغ دس دٍ ػَم هؼبحت وـَس (ؿْشّبي ٍالغ دس هٌبطك خـه ٍ ًيوِ خـه) اص هحذٍديت هٌبثغ آثي جْت
ًگْذاسي حذالل ٍػؼت فضبي ػجض هَجَد سًج هي ثشًذ ٍ حتي دس كَست تبهيي ػبيش ،ؿشايط اهىبى تَػؼِ هطلَة فضبي
ػجض سا ًخَاٌّذ داؿت ٍ هؼئلِ اي وِ دس ايي ؿْشّب ثيـتش لبثل تبهل اػت اػتفبدُ اص آة ؿشة ثشاي آثيبسي فضبّبي ػجض
هي ثبؿذ .دس حبليىِ ثؼيبسي اص ايي ؿْشّب اص ًظش تبهيي آة ؿشة ػبوٌبى ًيض دس هضيمِ اًذ وِ ايي هَضَع لضٍم تؼشيغ دس
اهش جذاػبصي ؿجىِ آة ؿشة اص ؿجىِ آثيبسي فضبي ػجض سا گَؿضد هيوٌذ.
دس ايي ساػتب پشٍطُ هطبلؼِ جبهغ طشاحي ؿجىِ آثشػبًي فضبي ػجض ؿْشي اص ػبل  1379تلَيت ٍ تبوٌَى  77ؿْش وـَس
(ثب تَجِ ثِ اٍلَيت ّبي اػالم ؿذُ اص طشف هؼبًٍيي ٍلت اهَس ػوشاًي اػتبًذاسي) تَػط پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ
سٍػتبيي ػبصهبى تحت پَؿؾ هطبلؼبت فَق لشاس گشفتِ اًذ ٍ دس ًظش اػت ثب تَجِ ثِ لضٍم اًجبم هطبلؼبت دس وليِ
ؿْشّبي وـَس تب ػبل  ،1390طجك هفبد ثٌذ  3هبدُ  3تفبّوٌبهِ ّوىبسي في هبثيي ٍصاست وـَس ٍ ٍصاست ًيشٍ دس صهيٌِ
جذاػبصي ػبهبًِ ّبي آثيبسي فضبي ػجض اص آة ؿشة ٍ تبهيي آة فضبي ػجض اص اة ؿيش ؿشة ،وِ طي ًبهِ ؿوبسُ
 33582/1/01هَسخ  1386/7/18تَػط سيبػت هحتشم ػبصهبى ثِ هؼبًٍيي اهَس ػوشاًي اػتبًذاسيْبي ول وـَس اثالؽ ؿذُ
اػت ٍ ثب ّذف تؼشيغ دس ايي وبس ،ػبيش ؿْشداسيْبي وـَس وِ ثشاػبع ضَاثط اثالؿي ساػب" الذام ثِ اًجبم هطبلؼبت طشح
هزوَس ًوبيٌذ ،دس ايي ساػتب دػتَسالؼول حبضش ثِ هٌظَس اجشايي ًوَدى هفبد دػتَسالؼول ثشسػي ٍ تلَيت طشح ّبي
پظٍّـي اػتبًذاسيْب ،ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي وـَس دس ػبل  1387وِ طي ًبهِ ؿوبسُ  18048/1/01هَسخ 1387/4/25
اثالؽ ؿذُ اػت ٍ ثِ هٌظَس ساٌّوبئي ؿْشداسيْب جْت اًجبم هطبلؼبت طشح فَق تٌظين ؿذُ اػت ،وِ ؿْشداسيّب
هىلفا ًذ ثش اػبع هفبد ايي دػتَسالؼول ثِ ؿشح صيش ًؼجت ثِ اًجبم هطبلؼِ ٍ طشاحي ؿجىِ آثشػبًي فضبي ػجض ؿْشي
الذام ًوبيٌذ.
هراحل اًجام كار:
_1اٍلَيت تٌذي شْرداريْاي استاى جْت اًجام هطالؼات

دفتش فٌي اػتبًذاسي ثب دس ًظش گشفتي هَاسد صيشً ،ؼجت ثِ تْيِ ثشًبهِ وَتبُ هذت ٍ هيبى هذت جْت اًجبم هطبلؼبت دس
وليِ ؿْشّبي اػتبى ،ثِ ًحَي وِ تب ػبل  1390هطبلؼبت دس وليِ ؿْشّبي آى اػتبى ثِ پبيبى سػيذُ ثبؿذ الذام ٍ
پيـٌْبد خَد سا ثِ وويتِ ّوبٌّگي اػتبًي جْت تلَيت اسائِ خَاٌّذ داد.
الف) ؿْشّبئي وِ اص لحبظ ػشاًِ فضبي ػجض ٍ ٍيظگي ّبي الليوي (خـىي،هٌبثغ آثي) دس همبيؼِ ثب ػبيش ؿْشّبي اػتبى
اص ٍضؼيت ًبهٌبػت تشي ثشخَسداسًذ.
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ة) ؿْشّبئي وِ دسكذ ثيـتشي اص آة هلشفي فضبي ػجض سا اص هٌبثغ آة ؿشة تبهيي هي ًوبيٌذ.
اٍلَيت ثٌذي فَق پغ اص تلَيت دس وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي (هَضَع ثٌذ  2هبدًُ 3ظبم ًبهِ وويتِ ّوبٌّگي
اػتبًي تفبّن ًبهِ هٌؼمذُ ثب ٍصاست ًيشٍ) هالن ػول ؿْشداسيْبي اػتبى خَاّذ ثَد وِ وويتِ هزوَس ثش حؼي اجشاي ايي
اٍلَيت ثٌذي ًيض ًظبست خَاّذ ًوَد ٍ ّوچٌيي الصم اػت دفتش فٌي اػتبًذاسي (دثيش وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي)
ثشًبهِ اٍلَيت ثٌذي فَق سا ثِ پظٍّـىذُ ًيض هٌؼىغ ًوبيذ.
ً _2حَُ اًجام هطالؼِ ٍ طراحي:

ثب تَجِ ثِ هبّيت پشٍطُ ،ؿْشداسيْبئي وِ ثشاػبع اٍلَيت ثٌذي اًجبم ؿذُ هلضم ثِ اًجبم هطبلؼبت طشاحي ؿجىِ آثشػبًي
فضبي ػجض ؿْشي هي ثبؿٌذ (ٍ ّوچٌيي ػبيش ؿْشداسيْبي ػاللوٌذ ثِ تؼشيغ دس اًجبم هطبلؼبت) دس هشحلِ اٍل ثبيذ
ًؼجت ثِ اًجبم فؼبليتْبي صيش ثِ ػٌَاى پيؾ ًيبص هطبلؼِ ٍ طشاحي الذام ًوبيٌذ .ؿبيبى روش اػت وِ هَاسد صيش ثبيذ تَػط
وبسؿٌبػبى فضبي ػجض ؿْشداسيْب ٍ يب تَػط هـبٍسيي داساي ستجِ فضبي ػجض اًجبم ؿَد ٍ هـبٍس هٌتخت جْت اًجبم
پشٍطُ هزوَس دس كَستي هي تَاًذ خذهبت صيش سا اًجبم دّذ وِ ٍاجذ ستجِ فضبي ػجض ًيض ثبؿذ.
 تْيِ تاًك اطالػات فضاي سثس شْري

ثب ػٌبيت ثِ لضٍم دس اختيبس داؿتي اطالػبت ووي فضبي ػجض جْت اًجبم هطبلؼبت فَق ،الصم اػت اطالػبت صيش ثِ ػٌَاى
پيؾ ًيبص هطبلؼِ ٍ طشاحي تْيِ ٍ ثِ هـبٍس هٌتخت اسائِ گشدد.
تاًك فَق حاٍي اطالػات زير خَاّذ تَد:
الف)1-مشخصات اوًاع فضاَاي سثس شُري مًجًد(پارك ،رفيًش ي تلًار ،مياديه ،حاشيٍ سثس خياتانَا ،لچكيُاي)...
در قالة جذيل شمارٌ ( 1پيًست)
الف _)2يضؼيت كمي فضاَاي سثس شُري مًجًد:

 ٍػؼت پبسوْبي ؿْشي هَجَد.............................................:هتش هشثغٍ -ػؼت اًَاع فضبّبي ػجض خيبثبًي...............................................:هتش هشثغ

(سفيَط خيبثبًْب ٍ ثلَاسّب ،هيبديي ،لچىي ّب ٍ ).....

 ػشاًِ پبسوْبي ػوَهي ؿْش.......................................هتش هشثغ ػشاًِ ول فضبي ػجض ؿْشي(.............................................:پبسوْب،خيبثبًْب ٍ ووشثٌذّبي ػجض) ٍػؼت فضبي ػجض ًيوِ ػوَهي (فضبي ػجض هحَطِاي ػبختوبىّبي دٍلتي ٍ ػبصهبىّب ٍ اداسات ٍ اسگبىّبي دٍلتي،ثيوبسػتبىّب ،داًـگبُّب ٍ …)
الف_)3ارائٍ وقشٍ تًسؼٍ آتي فضاي سثس:
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دس ايي لؼوت الصم اػت ؿْشداسي ثب اػتفبدُ اص ًمـِ ّبي هلَة; طشح جبهغ ،طشح تفليلي يب ّبدي(داساي اػتجبس وبفي)
ضوي هىبًيبثي دليك اًَاع فضبي ػجض هَجَد ثش سٍي ًمـِ طشح تفليليً ،ؼجت ثِ تذليك طشحْبي تَػؼِ آتي فضبي
ػجض(حذالل تَػؼِ  10ػبل آتي)ٍ اسائِ ًمـِ تَػؼِ آتي فضبي ػجض سا ثْوشاُ جذٍل هـخلبت تمشيجي (حذالل ؿبهل
هؼبحت اًَاع فضبّبي ػجض)پيؾ ثيٌي ؿذُ جْت تَػؼِ آتي الذام ًوبيذ (اسائِ دس لبلت ًشم افضاس  Gisدس اٍلَيت هي ثبؿذ)
الصم ثِ روش اػت وِ دس كَستي وِ تٌبلضي ثيي فضبي ػجض هَجَد ٍ طشحْبي تَػؼِ آتي هَسد ًظش ؿْشداسي ثش سٍي
ًمـِ طشح تفليلي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ،الصم اػت ؿْشداسي ثب ّوبٌّگي دفتش فٌي اػتبًذاسي ًؼجت ثِ اسائِ پيـٌْبدات ٍ
تلَيت اكالحبت پيـٌْ بدي تَػط هشاجغ ريشثط الذام ًوبيٌذّ .وچٌيي طشح تَػؼِ پيـٌْبدي اسائِ ؿذُ دس ايي هشحلِ
هالن ػول ؿْشداسي دس تَػؼِ فضبي ػجض آتي خَاّذ ثَد.
ب) شىاسائي ي مؼرفي گًوٍ َاي زيىتي سازگار تا مىطقٍ:

دس ايي هشحلِ الصم اػت ؿْشداسي ثب ثْشُ گيشي اص وبسؿٌبػبى هجشة ؿبهل يه ًفش ثب هذسن حذالل وبسؿٌبع اسؿذ
اوَلَطي ،ثبؿجبًي يب گيبّـٌبػي ثْوشاُ يه ًفش وبسؿٌبع هٌْذػي فضبي ػجض ٍ يب هـبٍس ريلالح داساي ستجِ فضبي ػجض
ًؼجت ثِ ثشسػي پَؿؾ گيبّي هَجَد ٍ ؿٌبػبئي گيبّبى صيٌتي وِ ػبصگبسي خَد سا ثب ؿشايط هٌطمِ طي ػبليبى گزؿتِ
ثِ اثجبت سػبًذُ اًذ الذام ٍ ّوچٌيي پَؿؾ گيبّبى صيٌتي وِ اهىبى ػبصگبسي ثب ؿشايط اوَلَطيىي هٌطمِ سا داؿتِ ٍ دس
هٌبطك هـبثِ وبؿت ؿذُ ٍ يب دس ػشكِ ّبي طجيؼي هَجَد ٍ يب دس هٌبثغ هؼتجش ػلوي هؼشفي ؿذُ ثبؿٌذ الذام ًوبيٌذ.
هْوتشيي ؿبخلِ ّبي گيبّبى روش ؿذُ ثِ ؿشح ريل هي ثبؿذ:
 -1اص ًظش هلشف آة جض گيبّبى ثب ًيبص آثي ون ثبؿٌذ
ً -2يبص ثِ حذالل ػوليبت ًگْذاسي(اص جولِ ّشع ،هجبسصُ ثب آفبت ٍ ثيوبسيْب)...،
 -3ػذم ايجبد اًَاع حؼبػيت ّب(اللَپبتي)
ٍ -4اجذ جٌجِ ّبي صيٌتي دس فلَل هختلف
 -5اهىبى تىثيش يب دػتشػي آػبى دس هٌطمِ
 -6ػبصگبسي ثب ؿشايط اوَلَطيىي هٌطمِ
هَاسد فَق دس خلَف دسختبى ٍ دسختچِ ّبي صيٌتي اص اّويت ثيـتشي ثشخَسداس اػت .وِ دس ًْبيت جذٍل گيبّبى
ػبصگبس هَجَد ٍ پيـٌْبدي –جذٍل ؿوبسُ (– 2پيَػت) تَػط ؿْشداسي يب هـبٍس تْيِ ٍ جْت تلَيت ثِ دفتش فٌي
اػتبًذاسي اسائِ خَاّذ ؿذ.
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هرحلِ سَم
اًتخاب هشاٍر:

دس ايي هشحلِ ثب تَجِ ثِ ثشًبهِ هلَة ٍ اٍلَيت ثٌذي اًجبم ؿذُ ٍّوچٌيي سػبيت هفبد دػتَسالؼول ثشسػي ٍ تلَيت
طشح حبي پظٍّـي اػتبًذاسيْب ،ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي وـَس دس ػبل  ،1387ؿْشداسيْبي اػتبى ًؼجت ثِ طي هشاحل
لبًًَي اًتخبة هـبٍس ثش اػبع هفبد آئيي ًبهِ اجشايي ثٌذ "ُ" هبدُ  29لبًَى ثشگضاسي هٌبللبت ،هَضَع ضَاثط ،هَاصيي ٍ
هؼيبسّبي خذهبت هـبٍسُ ثِ ؿوبسُ /84178ت ُ34162هَسخ  ٍ 1385/7/16ثب سػبيت ًىبت صيش الذام خَاٌّذ ًوَد.
 _1هطبلؼبت فَق الضاهب" ثبيذ تَػط هـبٍسيي ريلالح هَسد تبئيذ هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست ساّجشدي سيبػت هحتشم
جوَْسي(ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ػبثك) ٍ داساي ستجِ هشتجط تشجيحبً هـبٍسيي داساي تخلق تبػيؼبت آة ٍ
فبضالة ٍ آثيبسي ٍ صّىـي اًجبم ؿَد.
 _2ؿشح خذهبت الگَ جْت اًجبم طشح هزوَس ثِ پيَػت هي ثبؿذ(پيَػت ؿوبسُ  ٍ )1جْت اثالؽ ثِ ؿْشداسيْب دس اختيبس
دفبتش فٌي اػتبًذاسيْب لشاس خَاّذ گشفت .الصم ثِ روش اػت دفبتش فٌي اػتبًذاسي هي تَاًٌذ ثب تَجِ ثِ ٍضؼيت ؿْشّبي
اػتبى ًؼجت ثِ اكالح ؿشح خذهبت الذام ٍ هشاتت سا ثِ تبئيذ پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ سٍػتبيي ػبصهبى ثشػبًٌذ.
ّوچٌيي دس ايي هشحلٍِ ،جَد يب ػذم ٍجَد وليِ اطالػبت هَسد ًيبص دس خلَف ٍضؼيت ووي ٍ ويفي هٌبثغ آثي هَجَد،
ًمـِ ّب ٍ اػٌبدي وِ هـبٍس جْت اًجبم هطبلؼبت ثِ آى ًيبصهٌذ هي ثبؿذ تَػط دفبتش فٌي اػتبًذاسي ّب هـخق ؿذُ ٍ دس
كَست ًيبص ثِ جوغ آٍسي اطالػبت تَػط هـبٍس ثِ ؿشح خذهبت اضبفِ هي گشدد.
هرحلِ چْارم:
ًظارت تر اًجام هطالؼات:

ٍظيفِ ًظبست ثش حؼي اجشاي هطبلؼبت فَق ثش ػْذُ وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي هفبد ثٌذ  3هبدُ  3وويتِ اجشايي ٍ
ّوبٌّگي اػتبًي جذاػبصي ػبهبًِ ّبي آثيبسي فضبي ػجض اص آة ؿشة ٍ تبهيي آة فضبي ػجض اص آة ؿيش ؿشة وِ طي
ًبهِ ؿوبسُ  27727/1/01هَسخ  1387/6/13تَػط سيبػت هحتشم ػبصهبى ثِ هؼبًٍيي اهَس ػوشاًي اػتبًذاسيْبي ول وـَس
اثالؽ ؿذُ اػت ،ثب هحَسيت دفتش فٌي اػتبًذاسي ثِ ػٌَاى وبسگشٍُ تخللي ؿَساي پظٍّـي اػتبى(هَضَع ثٌذ6-1
هبدُ1دػتَسالؼول ثشسػي ٍ تلَيت طشح ّبي پظٍّـي اػتبًذاسيْب ،ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي وـَس دس ػبل  )1387هي ثبؿذ.
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ّوچٌيي ًظبست ػلوي ثش اًجبم ايي هطبلؼبت هطبثك هفبد ثٌذ  7-1هبدُ  1دػتَسالؼول هزوَس ثش ػْذُ ًبظش ػلوي وِ تَػط
ؿْشداسي ثب تبئيذ دفتش فٌي اػتبًذاسي ٍ پظٍّـىذُ اًتخبة خَاّذ ؿذ ،هي ثبؿذ ٍ ًبظش ػلوي ايي هطبلؼبت ثبيذ دس تين
ًظبست خَد اص تخللْبي صيش ثب تبئيذ دفتش فٌي اػتبًذاسي هشثَطِ جْت ًظبست ػلوي ثش پشٍطُ اػتفبدُ ًوبيذ.
 )1يه ًفش ثب هذسن حذالل وبسؿٌبػي اسؿذ دس سؿتِ ػوشاى ثب گشايؾ هٌبثغ آة يب ّيذسٍليه
 )2يه ًفش ثب هذسن حذالل وبسؿٌبع اسؿذ دس سؿتِ وـبٍسصي ثب گشايؾ آثيبسي
 )3يه ًفش وبسؿٌبع هٌْذػي فضبي ػجض يب يه ًفش ثب هذسن حذالل وبسؿٌبػي اسؿذ هٌْذػي طشاحي هحيط صيؼت
يب وبسؿٌبػي اسؿذ ثبؿجبًي ثب گشايؾگيبّبى صيٌتي وِ داساي ػَاثك ػلوي ٍ اجشائي هشتجط ثبؿٌذ.
هذيشول دفتش فٌي اػتبًذاسي ثِ ػٌَاى دثيش وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي هَظف اػت ًؼجت ثِ ثشًبهِ سيضي الصم جْت
ثشگضاسي هٌظن جلؼبت ثشسػي ٍ تلَيت طشح ّب ثب حضَس اػضب وويتِ هزوَس الذام ٍ ًتبيج جلؼِ سا ثِ پظٍّـىذُ هطبلؼبت
ؿْشي ٍ سٍػتبيي ػبصهبى اسػبل ًوبيذ.
هرحلِ پٌجن:
تصَية هطالؼات

هطبلؼبت فَق پغ اص تلَيت دس وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي جْت تبئيذ ًْبيي ثِ پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ
سٍػتبيي ػبصهبى اسػبل خَاّذ ؿذ .پظٍّـىذُ ثؼذ اص ثشسػي ٍ تلَيت ًْبيي ًؼجت ثِ هؼشفي ؿْشداسي ّبي ٍاجذ
هطبلؼبت هلَة ثِ دفتش ّوبٌّگي خذهبت ؿْشي ػبصهبى الذام خَاّذ ًوَد .دفتش ّوبٌّگي خذهبت ؿْشي ػبصهبى ثب
تَجِ ثِ هجلؾ تخليق يبفتِ ثِ ايي ػشفلل ٍ ّوچٌيي ػْن ّش اػتبى ًؼجت ثِ ووه ثِ اجشاي هطبلؼبت فَق الذام
خَاّذ ًوَد.
ايي دػتَسالؼول تَػط دفتش ّوبٌّگي خذهبت ؿْشي ٍ پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ سٍػتبيي ػبصهبى ؿْشداسيْب ٍ
دّيبسيْبي وـَس تْيِ ٍ اثالؽ ٍ ثشاي وليِ ؿْشداسيْبي وـَس الصم االجشا هي ثبؿذً .ظبست ثش حؼي اجشاي ايي
دػتَسالؼول ثش ػْذُ هذيشول دفتش فٌي اػتبًذاسي ثِ ػٌَاى دثيش وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي(هَضَع ثٌذ  3هبدُ 3
تفبّن ًبهِ هٌؼمذُ ثب ٍصاست ًيشٍ) هي ثبؿذ.
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جذيل شمارٌ 1
ًحَُ ًگْذاري
رديف

ًَع فضاي سثس

پَشش گياّي
غالة

هَقؼيت
جغرافيائي

هساحت

سيستن آتياري تا درصذ پَشش

هٌثغ تاهيي آب

سال
احذاث

ٍضؼيت فٌي

سطح
اهاًي

چاُ

پيواًي

آب
شْري

آب خام

شيلٌگ

غرقاتي

شثكِ آتياري

داراي

تحت فشار

طرح

فاقذ طرح

جذيل شمارٌ 2
ًَع گياُ
هحلي

درخت

درختچِ

رديف

ًام ػلوي

ًام فارسي

ًام

هيساى ًياز آتي

تَتِ/ساير

كن

هتَسط

زياد

جٌثِ

زهاى ظَْر

كارترد در

زيٌتي

جٌثِ زيٌتي

فضاي سثس

 وِ ػبيش هَاسد هَسد ًيبص ثب تَجِ ثِ ٍيظگيْبي هٌطمِ ٍ ثب تبئيذ دفتش فٌي اػتبًذاسي ثِ جذٍل فَق اضبفِ
خَاّذ ؿذ.
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خالصٍ فرآيىذ وحًٌ اوجام مطالؼٍ،وظارت ي تصًية طرح َاي شثكٍ آترساوي فضاي سثس شُري
اقذام كىىذٌ

وًع اقذام
1

تْيِ ثبًه اطالػبت فضبي ػجض

ؿْشداسي ثب تبييذ دفتش فٌي اػتبًذاسي

2

تْيِ ًمـِ ٍضغ هَجَد ٍ تَػؼِ آتي فضبي ػجض

ؿْشداسي ثب تبييذ دفتش فٌي اػتبًذاسي

3

ثشسػي اطالػبت ،اػٌبد ٍ ًمـِّبي هَجَد ٍ هَسد ًيبص ،جْت
اًجبم هطبلؼبت ٍ اضبفِ ًوَدى ثِ ؿشح خذهبت

تَػط ؿْشداسي ثِ دفتش فٌي اػتبًذاسي پيـٌْبد ٍ ثِ
تلَيت خَاّذ سػيذ ٍ ؿشح خذهبت پيـٌْبدي هالن
ػول اًتخبة هـبٍس خَاّذ ثَد.

4

اًتخبة هـبٍس داساي ستجِ هشتجط

تَػط ؿْشداسي ٍ ثب ًظبست دفتش فٌي اػتبًذاسي ثب طي
هشاحل لبًًَي اًتخبة هيؿَد.

5

تذليك اطالػبت ،اػٌبد ٍ ًمـِّبي هَسد ًيبص ثب هـبٍس ٍ ًْبيي
وشدى ؿشح خذهبت ٍ اسػبل ثِ پظٍّـىذُ

تَػط ؿْشداسي ٍ هـبٍس ثب ًظبست ٍ تبييذ دفتش فٌي
اػتبًذاسي ثِ تلَيت خَاّذ سػيذ ٍ ؿشح خذهبت هلَة
هالن ػول هـبٍس خَاّذ ثَد.

6

تبئيذ طشح ٍ كالحيت ًبظش ػلوي ٍ اػالم ؿشٍع طشح ٍ اًؼمبد لشاسداد
ثِ دثيشخبًِ ؿَساي پظٍّؾ

تَػط پظٍّـىذُ

7

ًظبست ػلوي ٍ فٌي ثش حؼي اًجبم هطبلؼبت

تَػط وويتِ اجشايي ٍ ّوبٌّگي اػتبًي ٍ ًبظش ػلوي اًجبم
خَاّذ ؿذ.

8

تبئيذ ٍ تلَيت هشحلِ اٍل هطبلؼبت تَػط وويتِ اجشايي ٍ
ّوبٌّگي اػتبًي(اتوبم %50هشاحل وبس)اسػبل گضاسؽ ثِ ّوشاُ
كَستجلؼِ تبئيذ طشح ثِ پظٍّـىذُ

تَػط ؿَساي پظٍّؾ

9

ثشسػي ٍ تلَيت گضاسؽ هشحلِ اٍل طشح ٍ اػالم ثِ دثيشخبًِ ؿَساي
پظٍّؾ

تَػط پظٍّـىذُ

10

تبئيذ ٍ تلَيت هشحلِ دٍم هطبلؼبت ٍ اسػبل گضاسؽً ،مـِ ّبٍ اػٌبد
طشح ثِ ّوشاُ كَستجلؼِ تبئيذ ٍ تلَيت ثِ پظٍّـىذُ

تَػط ؿَساي پظٍّؾ اػتبى

11

ثشسػي ٍ تلَيت هشحلِ دٍم طشح ٍ اػالم ثِ دثيشخبًِ ؿَساي پظٍّؾ

تَػط پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ سٍػتبيي

12

اسػبل يه ًؼخِ اص هطبلؼبت هلَة ثِ كَست لَح فـشدُ ،ثِ ّوشاُ
كَستجلؼِ وبسگشٍُ ًظبست اػتبًي ٍ ػبلي ثِ
دفتشّوبٌّگي خذهبت ؿْشي

تَػط پظٍّـىذُ هطبلؼبت ؿْشي ٍ سٍػتبيي

13

ثشسػي ٍ تخليق اػتجبس ثب تَجِ ثِ ول اػتجبسات هلَة ايي ػشفلل
ٍ ػْن ّش اػتبى

تَػط دفتشّوبٌّگي خذهبت ؿْشي
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خالصٍ اطالػات مطالؼٍ طرح جذاسازي شثكٍ آترساوي فضاي سثس از آب شرب شُري
ػٌَاى

افق طرح

ٍاحذ

هؼبحت ول فضبي ػجض ؿْشي
فضبي ػجضتحت پَؿؾ ؿجىِ آثشػبًي فضبي ػجض ؿْشي(آة خبم)
هؼبحت ول فضبي ػجض تحت پَؿؾ ؿجىِ آثشػبًي(آة خبم)
طَل ؿجىِ تَصيغ ( 300هيليوتش ثِ ثبال)
طَل ؿجىِ تَصيغ ( 200تب  300هيليوتش)
طَل ؿجىِ تَصيغ ( 100تب  200هيليوتش)
طَل ؿجىِ تَصيغ (ووتش اص  100هيليوتش)
تؼذاد
ثتٌي
حجن
هخبصى رخيشُ يب تبهيي فـبس
تؼذاد
فَالدي
حجن
تؼذاد
تؼذاد پوپّبي هَسد ًيبص دس
ؿجىِ
تَاى

هتشهشثغ
دسكذ
هتشهشثغ
هتش
هتش
هتش
هتش
ػذد
هتشهىؼت
ػذد
هتشهىؼت
ػذد
ويلٍَات

ًيبص آثي فضبي ػجض ؿْشي
حفش چبُ جذيذ
چبُ دس هبلىيت ؿْشداسي
هٌبثغ پيؾ ثيٌي
چبُ ٍاگزاس ؿذُ تَػط ؿشوت آة ٍفبضالة
ؿذُ جْت تبهيي
لٌبت
آة هَسد ًيبص دس
پؼبة تلفيِ ؿذُ تبػيؼبت فبضالة
هطبلؼِ

هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل

ػبيش.................................... :

ٍضغ هَجَد

هتش هىؼت دس ػبل

يضغ مًجًد مىاتغ آب فضاي سثس شُري
ػٌَاى

ٍاحذ

هيضاى آة هلشفي فضبي ػجض
ؿجىِ تَصيغ هحلي
تبًىش آثشػبًي
سٍؽ آثشػبًي هَجَد
ػبيش.................................... :
آة ؿشة ؿْشي
چبُ دس هبلىيت ؿْشداسي
چبُ ٍاگزاس ؿذُ تَػط ؿشوت آة ٍفبضالة
هحل تبهيي آة هلشفي فضبي ػجض
لٌبت
پؼبة تلفيِ ؿذُ تبػيؼبت فبضالة
ػبيش.................................... :

هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
هتش هىؼت دس ػبل
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ٍضغ هَجَد

بسمه تعالي

ضرح خذهات هغالعات جاهع عراحي ضبكِ آبرساًي فضاي سبس ضْري

ؿْشيَسهاُ 1387

1

حذٍد خذهات ٍ ؿشح ٍؽايف هٌْذػيي هـاٍس تشاي اًجام هغالقات هشحلِ اٍل ٍ دٍم عشح ؿثىِ آتشػاًي فضاي
ػثض ؿْشي تِ ؿشح هفاد صيش هي تاؿذ وِ الصم اػت تا سفايت هفاد « دػتَسالقول ًحَُ اًجام هغالقًِ ،ؾاست ٍ
تلَية عشح ّاي ؿثىِ آتشػاًي فضاي ػثض ؿْشي » ٍ تا دس ًؾش گشفتي پيؾ ًياصّاي صيش ،هالن فول،
ؿْشداسيْاي وـَس لشاس گيشد.
 اعالفات هَجَد ٍ هَسد ًياص جْت اًجام ايي هغالقات تايذ تا ّوىاسي ؿْشداسي يا ػاصهاى پاسوْا ٍ
فضاي ػثض ٍ دفتش فٌي اػتاًذاسي تذلت تشسػي ؿذُ ٍ هيضاى ًملاى اعالفات هَسد ًياص(افن اص
اعالفات ولي عشح  ،هغالقات پايِ ٍ  )....تا تَجِ تِ اعالفات هَجَد هـخق ٍ هَاسد ًمق دس ؿشح
خذهات هـاٍس لشاس گيشد.تِ فثاست ديگش اعالفاتي وِ دس حال حاضش هَجَد ًثَدُ ٍ هـاٍس تايذ ًؼثت
تِ جوـ آٍسي آًْا(اػٌادً ،مـِ ّا ٍ )...الذام ًوايذ ،دس ؿشح خذهات هـاٍس هـخق گشدد.
ّوچٌيي الصم اػت تقذ اص اًتخاب هـاٍس ًيض جْت اعويٌاى اص گؼتشُ اعالفات هَجَد ٍ هَسد ًياص،
تشسػي دليك تَػظ هـاٍس اًجام ٍ دس كَست ًياص تِ اعالفات جذيذ ،پغ اص تائيذ تَػظ دفتش فٌي،
اكالحات هَسد ًياص دس ؿشح خذهات افوال گشدد.
 تا تَجِ تِ ايٌىِ هغالقات فَق جْت عشاحي ؿثىِ آتشػاًي فضاي ػثض هي تاؿذ دس كَست افالم ًياص
ؿْشداسي ٍ تشسػي توام جَاًة ،هَضَؿ هلاسف فوَهي اص ؿثىِ ؿاهل :ؿيشّاي آتؾ ًـاًي،
ؿؼتـَي خياتاًْا ،واسٍاؿْا ٍ ّوچٌيي فضاي ػثض تخؾ خلَكي ٍ ًيوِ خلَكي تذلت تَػظ
ؿْشداسي ٍ دفتش فٌي اػتاًذاسي تشسػي ٍ دس ؿشح خذهات هـاٍس هٌؾَس گشدد.
 تا تَجِ تِ اّويت هَضَؿ هٌاتـ آتي هَجَد ٍ هَسد ًياص ،الصم اػت ّواٌّگي واهل دس خلَف
ؿٌاػايي ٍضـ هَجَد ٍ پيـٌْادات هـاٍس دس صهيٌِ تاهيي هٌاتـ آتي هَسد ًياص تا افضاي وويتِ اجشايي
ٍ ّواٌّگي اػتاًي هفاد تٌذ  3هادُ  3تفاّن ًاهِ جذاػاصي ػاهاًِ ّاي آتياسي فضاي ػثض اص آب
ؿشب ٍ تاهيي آب فضاي ػثض اص آب غيش ؿشب هٌقمذُ في هاتيي ٍصاست وـَس ٍ ٍصاست ًيشٍ(تِ
خلَف ًوايٌذگاى ٍصاست ًيشٍ ) تقول آيذ.
 اعالفات واهل هَسد ًياص دس خلَف گًَِ ّاي گياّي هَجَد دس ؿْش هَسد هغالقِ ،لثل اص اًجام
هغالقات تايذ تَػظ ؿْشداسي دس لالة تاًه اعالفات فضاي ػثض عثك دػتَسالقول ًحَُ اًجام
هغالقات جاهـ عشاحي ؿثىِ آتشػاًي فضاي ػثض ؿْشي تْيِ ؿذُ ٍ دس اختياس هـاٍس لشاس گيشد.
 تا تَجِ تِ اّويت هَضَؿ تشآٍسد آب هَسد ًياص لغقات فضاي ػثض الصم اػت دلت وافي تَػظ
ؿْشداسي ،دفتش فٌي اػتاًذاسيً ،اؽش فلوي ٍ هـاٍس جْت اًتخاب تْتشيي سٍؽ هحاػثِ ًياص آتي تا دس
ًؾش گشفتي ٍيظگيْاي ؿْش هَسد هغالقِ تقول آيذ.
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 اسائِ ًمـِ ّاي هشتَط تِ واستشي هٌاعك ؿْشيً ،مـِ ّاي جاهـ يا تفليلي ٍ ّادي ؿْش ،تَضيح
ايٌىِ وليِ ًمـِ ّا تَػظ ؿْشداسي تْيِ ٍ تحَيل هٌْذع هـاٍس هيگشدد ٍ ًمـِ ّاي هزوَس تش
سٍي  ٍ CDتا ػاختاس گشافيىي  DWGتاؿذ.
 تؼْيالت الصم دس هَسد استثاط تا ػاصهاًْا ٍ اداسات هختلف تشاي اخز اعالفات ،گضاسؿات ٍ ًمـِ ّاي
هَسد ًياص تَػظ ؿْشداسي فشاّن ٍ ّضيٌِ ّاي هشتَعِ ًيض تَػيلِ ٍي پشداخت خَاّذ ؿذ.
الف _ هغالعات هرحلِ اٍل
-1بخص اٍل  -ضٌاخت ٍ اهكاى سٌجي اجراي عرح
 -1-1جوع آٍري اعالعات كلي عرح

 -1- 1-1دسيافت تاًه اعالفات فضاي ػثض هَجَد ٍ عشح تَػقِ آتي فضاي ػثضهٌغثك تش عشح تفليلي اص
ؿْشداسي،وِ تش اػاع تٌذ يه هادُ دٍ دػتَسالقول ًحَُ اًجام هغالقًِ ،ؾاست ٍ تلَية عشح ّاي
ؿثىِ آتشػاًي فضاي ػثض ؿْشي تْيِ ؿذُ اػت.
 -1- 2-1جوـ آٍسي اعالفات هَسد ًياص ؿاهل آهاس ،گضاسؽ ّاً ،مـِ ّا ،فىغ ّاي َّائي هشتثظ تا عشح
ٍ تجضيِ ٍ تحليل آى.
 -1- 3-1دسيافت ًمـِ ّاي واهل عشح تفليلي ٍ تقييي هحذٍدُ ٍ ػغح فضاي ػثض دس هحذٍدُ ؿْش.
 -1- 4-1تشسػي تَػقِ فضاي ػثض دس هحذٍدُ ؿْش عثك عشح ّاي تَػقِ ؿْشي ٍ ًمـِ ّاي هَجَد
ؿْش هاًٌذ  ٍ GISيا ًمغِ ًؾشات ؿْشداسي.
 -2-1هغالعات پايِ ٍ ٍضعيت هَجَد تأسيسات آبرساًي فضاي سبس

 -1-2-1تشسػي آهاس هَجَد َّاؿٌاػي دس هٌغمِ هَسد هغالقِ ؿاهل دسجِ حشاست ،يا تاسًذگي سعَتت،
تثخيش ،تاد ،سٍصّاي آفتاتي ٍ يخثٌذاى ٍ تجضيِ ٍ تحليل ٍ تشآٍسد آًْا تش حؼة ًياص عشح.
 -2-2-1تشسػي اعالفات خاوـٌاػي هٌغمِ
 -3-2-1تشسػي ٍ تحليل ػيؼتن هَجَد آتشػاًي ٍ سٍؿْاي آتياسي فضاي ػثض هَجَد.
 -4-2-1تشآٍسد ساًذهاى آتياسي هَجَد تا ساًذهاى تاهيي ٍ تَصيـ.
 -5 -2-1تشآٍسد ساًذهاى آتياسي هلشفي دس ٍاحذ ػغح دس ٍضـ هَجَد.
 -6-2-1تشسػي تقييي خلَكيات هىاًيه خان دس هحل احذاث ػاصُ ّا ( هخضى ،تلوثِ خاًِ ٍ غيشُ) اص
ًؾش تاثيش آى دس عشح تا تَجِ تِ گضاسؿْاي هَجَد.
 -7-2-1تشسػي هؼالِ خَسًذگي خان ٍ آب صيشصهيٌي ٍ آب هَسد ًياص دسٍى لَلِ ّا تا تَجِ تِ گضاسؽ ّاي
هَجَد.
 -8-2-1تشسػي ّاي الصم دس هَسد سػَب داخل خغَط اًتمال آب.
 -9-2-1جوـ اٍسي وليِ اعالفات الصم دس خلَف ٍضقيت ووي ٍ ويفي هٌاتـ آب.
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 -10-2-1تشسػي ٍ تقييي هحذٍديت ّاي آب ٍ خان ٍ اسائِ پيـٌْادات اكالحي.
 -11-2-1تشسػي خلَكيات ويفي آب هَسد اػتفادُ دس فضاي ػثض ٍ عثمِ تٌذي ويفي آتْاي هَجَد
هٌغمِ يا ؿْش هَسد هغالقِ
-3-1هغالعات آبياري ٍ ًياز آبي

 -1-3-1تقييي حذاوثش ًياص خالق آتي لغقات فضاي ػثض افن اص هَجَد ٍ پيـٌْادي (هغاتك عشح جاهـ،
تفليلي يا ّادي) تشاػاع تاًه اعالفات فضاي ػثض اسائِ ؿذُ تَػظ ؿْشداسي ٍ هلشف سٍصاًِ ٍ هاّاًِ
دس فلَل هختلف ػال.
 -2-3-1اًتخاب سٍؽ آتياسي تشاي ّش لغقِ ٍ تشآٍسد ًياص ًاخالق آتياسي تا تَجِ تِ ساًذهاى آتياسي لاتل
تحليلي تا سٍؽ اًتخاتي ٍ دس ؿشايظ هٌغمِ.
 -3-3-1تقييي فـاس هٌاػة آب اًتمالي تِ ّش لغقِ فضاي ػثض تا تَجِ تِ سٍؽ آتياسي اًتخاتي ٍ
تَپَگشافي هشتَعِ.
 -4-3-1تشًاهِ سيضي ٍ ػياػت گزاسي هذت صهاى تْشُ تشداسي تشاي ّش لغقِ فضاي ػثض ٍ تشاي ول
ػيؼتن.
-4-1هغالعات تاهيي آب هَرد ًياز فضاي سبس

 -1-4-1اًجام ّواٌّگي ٍ جوـآٍسي وليِ اعالفات ٍ آهاس ٍ گضاسؿات وِ تَػظ ٍصاست ًيشٍ ٍ يا ػاصهاًْاي
ٍاتؼتِ يا ػايش اسگاًْاي دس استثاط تا ٍضقيت ػفشُ آب صيشصهيٌي ٍ هيضاى پتاًؼيل لاتل تشداؿت ػفشُ آب ٍ
ّوچٌيي ٍضـ ويفي آى ٍ هٌاتـ ديگش ؿاهل چاّْاي هَسد اػتفادُ فقلي ٍ چاّْاي آلَدُ دس اختياس ٍصاست
ًيشٍ ،لٌَات ،چـوِ ّا ،آتْاي ػغحي ٍ پؼاب تلفيِ خاًِ ّاي فاضالب دس هحذٍدُ عشح اًجام ؿذُ ٍ تا
اسائِ هقشفي ًاهِ اص عشيك ؿْشداسي يا دفتش فٌي اػتاًذاسي ٍ اًجام ّواٌّگي الصم اص عشيك افضاي وويتِ
اجشايي ٍ ّواٌّگي اػتاًي دس اختياس هـاٍس لشاس گيشد.
 -2-4-1تشسػي ٍ اسصياتي واهل ٍ جاهـ گضاسؿات فَق تِ هٌؾَس تاهيي آب هَسد ًياص عشح اص هٌاتـ آب
هحلي.
 -3-4-1تشسػي ٍضقيت ػفشُ آب صيشصهيٌي ،ػغح ايؼتاتي ٍ ًَػاًات فللي آى ٍ آتْاي ػغحي ٍ هٌاتـ
ديگش دس ًماط هختلف هحذٍدُ عشح.
 -4-4-1تشسػي ضشاية ّيذسٍديٌاهيىي ػفشُ آب صيشصهيٌي دس هحذٍدُ عشح.
 -5-4-1هغالقِ ويفي آب صيشصهيٌي ٍ آتْاي ػغحي.
 -6-4-1هـخق وشدى چاّْاي حفش ؿذُ ،اًْاس ،لٌَات هَجَد ،سٍدخاًِ ّا (آتْاي ػغحي) ،خلَكيات
ويفي ٍ ووي آب آًْا ٍ چگًَگي هالىيت ٍ تْشُ تشداسي اص آًْا.
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 -7-4-1هـخق وشدى هحل چاُ ّايي وِ اهىاى حفش آًْا دس ساتغِ تا تاهيي آب ّش يه اص لؼوتْاي
فضاي ػثض ٍجَد داسد يا هٌاتـ ديگش هاًٌذ آتْاي ػغحي.
 -8-4-1تْيِ هـخلات فٌي حفاسي ٍ پوپاط چاّْاي اوتـافي.
 -9-4-1تشسػي هٌاتـ آتي لاتل دػتشػي ٍ ًحَُ پشاوٌؾ آى دس ػغح ٍ اعشاف ؿْش اص ًؾش وويت ٍ
ويفيت.
 -10-4-1تشسػي ًحَُ اًتمال پؼاب فاضالب(دس كَست ٍجَد) جْت فضاّاي ػثض جٌگلي ٍالـ دس حاؿيِ
ؿْش دس كَست فذم اهىاى تاهيي آب اص هٌاتـ ديگش.
 -11-4-1تشسػي ًحَُ تغاتك هٌاتـ آتي تا هلاسف آى.
-2بخص دٍم  -تعييي ٍ اًتخاب هباًي عرح ٍ ضَابظ عراحي ٍ ارزيابي گسيٌِ ّا ٍ اًتخاب گسيٌِ
بْيٌِ
 -1-2تعييي ٍ اًتخاب هباًي عرح ٍ ضَابظ عراحي

 -1-1-2اًتخاب دٍسُ عشح وِ تايذ دس هَسد ول عشح تاتَجِ تِ تَػقِ ؿْش ٍ تَػقِ فضاي ػثض ٍ ػايش
هثاًي عشح ٍ ًياصهٌذيْا هـخق ؿَد.
 -2-1-2تقييي ٍ اًتخاب حذاوثش ٍ حذالل فـاس هجاص دس خغَط لَلِ.
 -3-1-2تقييي ٍ اًتخاب حذاوثش ٍ حذالل ػشفت هجاص دس خغَط لَلِ.
 -4-1-2تقييي ٍ ًحَُ صٍى تٌذي.
 -5-1-2تقييي حذالل لغش لَلِ.
 -6-1-2اًتخاب ًَؿ ٍ سٍؽ هحاػثِ ّيذسٍليىي ؿثىِ.
 -7-1-2اًتخاب ًَؿ ٍ حجن هخاصى.
 -2-2بررسي ٍ ارزيابي گسيٌِ ّاي هختلف خغَط جوع آٍري ٍ اًتقال آبْاي استحصالي از هٌابع
تاهيي آب

 -1-2-2تشسػي وليِ گضيٌِ ّاي هشتَط تِ ًحَُ جوـ آٍسي ٍ تقييي هؼيش آًْا.
 -2-2-2همايؼِ هضايا ٍ هقاية ّشيه اص گضيٌِ ّا ٍ اًتخاب هٌاػة تشيي گضيٌِ.
 -3-2-2تشسػي ويفي آب ٍ خان ٍ تقييي هحذٍديت ّاي احتوالي دس اًتخاب جٌغ لَلِ تِ لحاػ
خَسدًذگي.
 -4-2-2تشآٍسد ّضيٌِ ّا دس گضيٌِ ّاي هٌتخة.
 -5-2-2اًتخاب گضيٌِ تشتش اص ًمغِ ًؾش فٌي ٍ التلادي.
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 -3-2بررسي ٍ ارزيابي گسيٌِ ّاي هختلف خظ اًتقال

 -1-3-2تشسػي وليِ گضيٌِ ّاي هؼيش خظ اًتمال تِ لحاػ تَپَگشافي ٍ تْيِ پالى ٍ پشٍفيل هؼيشّاي
پيـٌْادي.
 -2-3-2همايؼِ هضايا ٍ هقاية ّش يه اص گضيٌِ ّا ٍ اًتخاب هٌاػة تشيي گضيٌِ.
 -3-3-2تشسػي ولي آب ٍ خان ٍ تقييي هحذٍديت ّاي احتوالي.
 -4-3-2تشآٍسد ّضيٌِ ّا دس گضيٌِ ّاي هٌتخة.
 -5-3-2اًتخاب گضيٌِ تشتش اص ًمغِ ًؾش فٌي ٍ التلادي.
 -4-2بررسي ٍ ارزيابي گسيٌِ ّاي هختلف ضبكِ آبياري

 -1-4-2تشسػي وليِ گضيٌِ ّاي هوىي تشاي دػتياتي تِ ّذف عشح ٍ اًتخاب گضيٌِ ّاي لاتل تشسػي
هغاتك هثاًي عشح ٍ ضَاتظ عشاحي هلَب.
-2-4-2تشآٍسد ّضيٌِ (دس گضيٌِ ّاي لاتل دػتشػي).
 -3-4-2اًتخاب گضيٌِ تشتش اص ًمغِ ًؾش فٌي ٍ التلادي تا تَجِ تِ گًَِ ّاي گياّي ،تشاون وـت،
تَپَگشافي ٍ ويفيت آب.
 -4-4-2تشسػي هماٍهت تاػيؼات آتياسي دس هماتل صلضلِ.
-3بخص سَم -عراحي ضبكِ ّاي آبرساًي فضاي سبس ضْرّا
 -1-3تْيِ عرح خغَط جوع آٍري

 -1-1-3عشح خغَط جوـ آٍسي (پالى ٍ پشٍفيل تا همياع 1/5000تا .)1/10000
 -2-1-3هـخلات لَلِ ّاي اًتخاتي اص لثيل جٌغ ،لغش ،ضخاهت ،يا والع فـاس واس ٍ ًَؿ اتلال.
 -3-1-3تقييي هحل ؿيشّا ٍ حَضچِ ّاي هختلف.
 -4-1-3تشسػي ضشتِ احتوالي آب ٍ پيؾ تيٌي تاػيؼات هَسد ًياص تشاي وٌتشل فـاس واس ٍ جلَگيشي اص
هـىالت ًاؿي اص ضشتِ آب تشاي گضيٌِ هٌتخة.
 -5-1-3هـخلات ٍ عشح تاػيؼات استثاعي ٍ وٌتشل دػتي ٍ اتَهاتيه.
-2-3تْيِ عرح خظ اًتقال

 -1-2-3عشح خظ اًتمال (پالى ٍ پشٍفيل تا همياع  1/5000تا.)1/10000
 -2-2-3هـخلات لَلِ ّاي اًتخاتي اص لثيل جٌغ ،لغش ،ضخاهت يا والع فـاس واس ٍ ًَؿ اتلال.
 -3-2-3تقييي هحل ؿيشّا ٍ حَضچِ ّاي هختلف.
 -4-2-3تشسػي ضشتِ احتوالي آب ٍ پيؾ تيٌي تاػيؼات هَسد ًياص تشاي وٌتشل فـاس ٍ جلَگيشي اص هـىالت
ًاؿي اص ضشتِ آب تشاي گضيٌِ هٌتخة.
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 -5-2-3پيؾ تيٌي ّاي الصم تشاي حفؼ حشين خظ اًتمال اص ًؾش هالىيت ٍ هَاًـ احتوالي تِ ًحَي وِ دس
دٍسُ تْشُ تشداسي تشاي دػتشػي تِ هؼيش هـىلي ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ.
-3-3تْيِ عرح ضبكِ آبياري

 -1-3-3عشح لَلِ ّاي اكلي ؿثىِ آتياسي (تشسٍي ًمـِ ّاي تا همياع  1/5000تا  1/10000عشح هلَب
تَػقِ ؿْشي) ٍ هحاػثِ هـخلات جشياى دس گشٍُ ّا ٍ لَلِ ّا.
 -2-3-3تشسػي هيضاى آتذّي لَلِ ّا ٍ ّيذسٍليه عشح تشاػاع فلَل آتياسي.
 -3-3-3هـخلات لَلِ ّاي اًتخاتي اص لثيل جٌغ ،لغش ٍ ضخاهت يا والع ،فـاس واس ٍ ًَؿ اتلال.
 -4-3-3هـخلات ٍ هحل ؿيشّايي ًؾيش فـاسؿىي ،تخليِ آب ٍ غيشُ...
-4-3هخازى آب

 -1-4-3تقييي هحل ٍ تقذاد هخاصى اًتخاتي ،ؽشفيتًَ ،ؿ ؿىل ٍ جٌغ آًْا.
-2-4-3عشح هخاصى آب.
 3-4-3تشآٍسد صهيي هَسد ًياص تشاي هخاصى آب ٍ پيـٌْاد هحل ّاي هٌاػة حتي االهىاى تش اػاعواستشي ّاي پيـٌْادي عشح ّاي تَػقِ ؿْشي
 -5-3تلوبِ خاًِ

 -1-5-3تقييي هـخلات فٌي تلوثِ خاًِ ّا اص لثيل ؽشفيتًَ ،ؿ ،تقذاد ،استفاؿ تلوثِ صًي ٍ لذست هَتَس ٍ
تشسػي ٍلتاط هلشفي آًْا.
 -2-5-3تقييي هيضاى ٍ ًحَُ اًشطي هَسد ًياص (دائوي ٍ اضغشاسي).
 -3-5-3تْيِ عشح ػاختواى تلوثِ خاًِ (ػاصُ ٍ هقواسي).
 -4-5-3تْيِ عشح تاػيؼات تشلي ٍ هىاًيىي تلوثِ خاًِ ّا دس كَست ًياص (هاًٌذ لَلِ وـي ٍ تاتلَ تشق).
 -5-5-3تقييي هـخلات ٍ تقذاد ؿيشآالت هَسد ًياص ٍ تاػيؼات ضشتِ گيش.
 -6-5-3تقييي ٍ افالم اٍلَيت ّاي آتشػاًي ٍ آتياسي فضاي ػثض ٍ اسائِ سٍؽ ّاي اجشايي تا ّواٌّگي
ؿْشداسي هشتَعِ تشاي هغالقات هشحلِ دٍم ّوچٌيي تشآٍسد ّضيٌِ ّاي جاسي ٍػشهايِ اي هَسد ًياص تشاي
اجشاي آًْا.
 -7-5-3تشسػي هَاسد هـتشن دس تشداؿت ،اًتمال ٍ تَصيـ آب فضاي ػثض هاًٌذ جادُ ّاي دػتشػي ٍ ػايش
ػاختواى ّا ٍ تاػيؼات هَسد ًياص ٍ اسائِ عشح آًْا.
-6-3گسارش هرحلِ اٍل

 -1-6-3اسائِ گضاسؽ هغالقات ٍ هثاًي عشاحي.
 -2-6-3تـشيح سًٍذ تلوين گيشي ًؼثت تِ اجشاي عشح ٍ اًتخاب هٌاػة تشيي گضيٌِ ّا.
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 -3-6-3اسائِ ًمـِ ّاي تاػيؼات پيـٌْادي تا همياع  1/5000تا . 1/10000
 -4-6-3تشآٍسد ّضيٌِ گضيٌِ ّاي اًتخاتي ٍ اٍلَيتْا تا تمشية لاتل لثَل.
 -5-6-3تقييي ّضيٌِ توام ؿذُ يه هتش هىقة آب ؿاهل وليِ ّضيٌِ ّاي ػشهايِ گزاسي ٍ تْشُ تشداسي ٍ
ًگْذاسي.
ب -هغالعات هرحلِ دٍم (تْيِ عرح ٍ ًقطِ ّاي اجرايي)
 -1بازبيٌي ٍ تكويل اعالعات

 -1-1تشسػي ٍ تذليك اعالفات ٍ گضاسؿات هغالقات هشحلِ اٍل.
 -2-1تقييي ووثَدّا ٍ اعالفات هَسد ًياص تشاي تْيِ جضئيات اجشايي عشح.
 -2تْيِ برًاهِ اًجام هغالعات ٍ تْيِ جسئيات

 -1-2تذليك ٍ اسائِ تشًاهِ صهاى تٌذي اًجام هغالقات ٍ تْيِ جضئيات اجشايي.
 -2-2اسائِ ليؼت ووثَدّا ٍ تشًاهِ اًجام آصهايـْاي هَسد ًياص.
 -3اًجام هحاسبات فٌي براساس هباًي هصَب عرح ،آئيي ًاهِ ّا ٍ استاًذاردّا

 -1-3اًجام هحاػثات ّيذسٍليىي خغَط جوـ آٍسي آب چاّْا.
 -2-3اًجام هحاػثات ّيذسٍليىي خظ اًتمال تا هخاصى ػشٍيغ.
 -3-3هحاػثات ػاصُ اي هخاصى صهيٌي .
 -4-3هحاػثات ػاصُ اي هخاصى َّايي دس كَست ًياص.
 -5-3هحاػثات ّيذسٍليىي ؿثىِ آتياسي.
 -6-3هحاػثات ّيذسٍليىي ٍ ػاصُ اي ايؼتگاّْاي پوپاط.
 -7-3هحاػثات ّيذسٍليىي ٍ ػاصُ اي حَضچِ ّاي ؿيشآالت.
 -4تْيِ ًقطِ ّا ٍ جسئيات اجرايي خغَط جوع آٍري آب چاّْا يا ساير هٌابع

 -1-4تْيِ پالى ٍ پشٍفيل خغَط جوـ آٍسي دس همياع 1/1000تا 1/2000وِ دس آى هحل وليِ ؿيشّا ٍ
هتقلمات هـخق تاؿذ.
ً -2-4مـِ جضئيات اجشايي واهل خظ جوـ آٍسي ٍ وليِ تاػيؼات هَسد ًياص ؿاهل ًحَُ اتلاالت ،تىيِ
گاُّا ٍ فثَس اص سٍدخاًِ ّا ٍ ساّْا.
 -5تْيِ ًقطِ ٍ جسئيات اجرايي خظ اًتقال آب

 -1-5تْيِ پالى ٍ پشٍفيل خظ اًتمال دس همياع 1/1000تا 1/2000وِ دس آى هحل وليِ ؿيشّا ٍ هتقلمات
هـخق تاؿذ.
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ً -2-5مـِ ٍ جضئيات اجشايي واهل خظ اًتمال ٍ وليِ تاػيؼات هشتَعِ ؿاهل ًحَُ اتلاالت ،تىيِ گاُ ّا
ٍ جضئيات اجشايي فثَس اص سٍدخاًِ ّا افن اص صيشگزس يا سٍگزس ٍ فثَس دس ساّْا.
ً -3-5مـِ جضئيات هشتَط تِ هؼائل ايوٌي ،حفاؽتي ،پَؿؾ ّاي داخلي ٍ خاسجي ٍ حفاؽت لَلِ ّا دس
هماتل خَسًذگي تا تَجِ تِ گضيٌِ اًتخاتي.
 -5تْيِ ًقطِ ٍ جسئيات اجرايي ضبكِ آبياري

 -1-1تْيِ پالى ؿثىِ آتياسي تش سٍي ًمـِ ّاي سلَم داس دس همياع1/1000تا  ( 1/2000همياع ًمـِ
ّاي تَػقِ ؿْشي هـاٍس ؿْشػاص) ؿاهل هؼيش وليِ خغَط ؿثىِ دس خياتاًْا ،هقاتش ،هياديي ٍ
ّوچٌيي هحل ؿيشّا ٍ هتقلمات هختلف ٍ استثاط تا هخاصى.
 -2-1هماعـ فشضي تيپ وِ تشسٍي آًْا هحل ًلة لَلِ ٍ هجاسي ًؼثت تِ ػايش تاػيؼات ؿْشي ٍ هشاجـ
ثاتت ًؾيش هحَس خياتاًْا ٍ اتٌيِ هجاٍس ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
تبصرًُ :مـِ ّاي اجشايي ؿثىِ آتياسي دس تلَاسّا ٍ فضاي ػثض حاؿيِ هقاتش دس كَست اهىاى تا
همياع 1/500تا 1/1000تْيِ گشدد.
 -2تْيِ ًقطِ ٍ جسئيات اجرايي هخازى آب

 -1-2تْيِ پالى هحَعِ.
ً -2-2مـِ ٍ جضئيات واهل ػاختواًي ٍ تاػيؼات هخاصى ،هـخلات وليِ لَلِ وـي ّا افن اص ٍسٍدي ٍ
خشٍجي ،ػشسيضّا ،پؼاتْا ٍ اًَاؿ ؿيشّا ،استثاط تا ػايش هخاصى ٍ ادٍات وٌتشل استفاؿ آب دس هخضى ٍ
ّوچٌيي تقييي حذاوثش ٍ حذالل ػغح آب دس هخضى.
ً -3-2مـِ جضئيات هشتَط تِ تاػيؼات حفاؽتي هخضى دس هماتل ػيالب ٍ آلَدگي دس كَست ًياص.
 -4-2جضئيات هشتَط تِ هحَعِ ػاصي ٍ تاػيؼات سٍؿٌايي ،آب ٍ فاضالب ٍ دفـ آتْاي ػغحي هحَعِ.
 -5-2دس تْيِ ًمـِ جضئيات هشتَط تِ هحذٍدُ ػاختگاُ ،فضاي وافي تشاي تَػقِ احتوالي تاػيؼات ٍ
فضاي الصم تشاي اتلاالت هشتَعِ پيؾ تيٌي خَاّذ ؿذ.
 -3تجْيسات كٌترل دستي ٍ اتَهاتيك

فالٍُ تش ػيؼتن ّاي وٌتشل تشاي ّشيه اص اجضا عشحً ،مـِ ّا ٍ جضئيات ػيؼتن ّاي وٌتشل دػتي ٍ
اتَهاتيه دس كَست ًياص تشاي ول ػيؼتن تْيِ ٍ اسائِ خَاّذ گشديذ.
 -4تْيِ دفترچِ هقادير ٍ اسٌاد هقادير براي قسوت ّاي هختلف عرح بِ تفكيك

 -1-4تْيِ هـخلات فٌي فوَهي ٍ خلَكي تشاي لؼوت ّاي هختلف عشح تِ تفىيه.
 -2-4تْيِ پيواى ٍ ؿشايظ فوَهي ٍ خلَكي آى تشاي لؼوت ّاي هختلف عشح.
 -3-4تشآٍسد ّضيٌِ عشح ٍ تْيِ دفتشچِ فْشػت هماديش آحاد تْا تشاي لؼوت ّاي هختلف عشح تِ تفىيه
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 -4-4تْيِ ػايش هذاسن ٍ اػٌاد هٌاللِ هَسد ًياص.
 -5تٌظين گسارش هغالعات هرحلِ دٍم

 -1-5ؿشح ولي واس ٍ هثاًي عشح.
 -2-5هَاسد تجذيذ ًؾش ؿذُ ٍ يا تىويلي ًؼثت تِ هشحلِ اٍل تا روش داليل هشتَعِ.
 -3-5اسائِ گضاسؽ فٌي ٍ هحاػثاتي عشح.
 -4-5آئيي ًاهِ ٍ اػتاًذاسدّاي هَسد فول دس عشاحي.
ً -5-5حَُ اجشاي واس.
 -6-5تشآٍسد اجشاي واس.
 -7-5تَكيِ ّا جْت وؼة هجَصّا ٍ تحليل صهيي.
 -8-5تْيِ دػتَسالقول اجشايي ؿاهل چگًَگي تْشُ تشداسي اص ؿثىِ آتياسي دس هحذٍدُ واستشي ّاي ػثض
ؿْشيً ،گْذاسي فضاي ػثض ٍ تاػيؼات هشتَط تِ آى.
 -9-5اسائِ خالكِ گضاسؽ هذيشيتي عشح
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